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Senhoras e Senhores 

Companheiras e companheiros 

É com muita satisfação e também com muito orgulho que o SOCIUS (Centro de 

Investigação em Sociologia Económica e das Organizações) do Instituto Superior de 

Economia e Gestão) do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade 

Técnica de Lisboa organiza a Conferência Internacional sobre Ecologia Social e suas 

Perspectivas Políticas. 

É sem dúvida um acontecimento histórico no limiar do século XXI que importa 

sobremaneira referenciar, na estrita medida em que esta Conferência emerge como 

consecução de um conjunto de objectivos  científicos inscritos na trajectória da 

humanidade e da sociedade que aspira  enveredar pela emancipação social. Sem querer 

de modo algum atingir uma  exemplificação exaustiva do que acabo de enunciar, 

permito-me, no entanto, explicitar os grandes dilemas analíticos e revolucionários que 

atravessam  este evento. 

Em primeiro lugar, para o movimento e o pensamento libertário internacional, é 

tempo de reconhecer a envergadura da obra já realizada por Murray Bookchin.   

Na nossa contemporaneidade, ele é sem dúvida, entre vários autores, um dos que 

mais tem conseguido esboçar uma crítica radical da evolução da sociedade capitalista e 

delinear uma modalidade de acção colectiva libertária para contornar a sua crise de 

representividade social.  A sua teoria do homem social e do homem natural são duas 

formas de compreender a essência profunda  da evolução da natureza e das sociedades 

à escala planetária. Para que subsista de facto uma complementaridade e uma 

interdependência sistemática entre todos os seres vivos que personificam o equilíbrio da 

biodiversidade que integra a natureza,  para Murray Bookchin, torna-se impossível 

resolver os problemas de dominação e de exploração do homem sobre a natureza, se 

previamente no erradicarmos das relações sociais e dos processos de socialização as 



bases económicas, sociais, políticas e culturais que estão na origem do Estado e do 

capitalismo.  

Por outro lado, é indesmentível que o movimento libertário atravessa uma crise de 

identidade teórica e de expressão social. Neste domínio, não basta continuar a defender 

de uma forma mecanicista e dogmática o legado histórico da obra e da vida das figuras 

emblemáticas do anarquismo que tiveram grande relevância no passado.  Temos muito 

que aprender com os seus ensinamentos e a sua luta pela emancipação social, mas isso 

no obsta a que tenhamos que, hoje, compreender e interpretar, o capitalismo e o 

Estado, tal como são efectivamente, explicitando os seus conteúdos e as suas 

modalidades de exploração e de dominação, por forma a que se possa construir e 

desenvolver um movimento social libertário digno desse nome. Alguns objectarão que as 

teses de Murray Bookchin sobre o municipalismo libertário é uma visão reformista do 

anarquismo. Em relação a esta posição, do que não tenho dúvidas é de que na história 

da humanidade e da sociedade, o passado, o presente e o futuro, assim como reforma e 

revolução social são inextricáveis no espaço e no tempo. Neste sentido, a contribuição 

de Murray Bookchin  em relação ao municipalismo libertário, na medida em que se apoia 

nos pressupostos da democracia directa e no indivíduo como uma entidade natural e 

social, é de um valor inestimável para estruturar um movimento social libertário a partir 

das comunidades locais. Neste contexto, o anarquismo como movimento social, não 

pode extrair a sua força reivindicativa e revolucionária só a uma classe social específica, 

nem se pode remeter passivamente às contradições e à crise do capitalismo e do 

Estado. A revitalização do anarquismo torna-se desse modo possível, na medida em que 

hoje a luta contra o Estado, o capitalismo e a destruição da natureza ainda que, em 

princípio, inerente à condição de todos os oprimidos e explorados, é também  um 

postulado inquestionável para todos os indivíduos livres e soberanos que aspiram à 

emancipação social. 

Em segundo lugar,  os temas que serão objecto de análise e reflexão no segunda 

dia da conferência permiti-nos-ão aferir da actualidade da crise social, económica, 

política e cultural que atravessam as grandes e as pequenas cidades. Será uma boa 

maneira para equacionar os graves problemas que emergem da racionalidade 

instrumental do capitalismo na era da globalização, mas também para perceber as 

implicações das novas tecnologias, do trabalho assalariado, do desemprego, do crime, 



da violência e da destruição da natureza incrustados nas relações sociais e na vida 

quotidiana dos indivíduos. 

Em terceiro lugar, com a divulgação de algumas experiências de movimentos 

sociais no contexto urbano, podemos de certo modo avaliar  e reflectir sobre a validade 

das teses de Murray  Bookchin em relação aos pressupostos teóricos e práticos  do 

municipalismo libertário. 

É chegado o momento de referir que esta Conferência não se realizaria, caso não 

estivessem presentes na sua iniciativa e organização   a  Black Rose Books de Montreal 

(Canadá) e o Instituto de Ecologia Social de Vermont (EUA). Foram eles que tiveram a 

ideia e também os que mais se esforçaram para estarmos hoje aqui a viver momentos 

de grande satisfação e fraternidade. Na mesma linha de pensamento é justo salientar o 

apoio dado, na organização desta conferência, pelo departamento de Sociologia do 

ISCTE, a Fundação Salvador  Seguí (Madrid), a Colectividade  Os Arenalejos (Málaga), 

Oficina de Criação Libertária (Lyon), Instituto de Ecologia Social (Austrália), Centro de 

Estudos Libertários/Arquivo Pinelli (Itália) Instituto para uma Eco-sociedade (Canadá) e 

TROTZDEM VERLAG/SCWARZER FADEN (Alemanha). 

Gostaria de agradecer ao Instituto Superior de Economia e Gestão que disponibizou 

as suas instalações gratuitamente e a todas as instituições que apoiaram 

financeiramente esta Conferência. Sem a sua contribuição, dificilmente poderíamos fazer 

face às despesas que a sua realização comportou. 

Finalmente, espero, sinceramente, que no final desta Conferência possamos ter 

desfrutado de bons momentos de reflexão, de fraternidade e de liberdade, e  que 

saiamos daqui fortalecidos, por forma a potenciarmos a  história da humanidade e da 

sociedade no sentido da anarquia. 

 

 

José Maria Carvalho Ferreira 

O presidente do SOCIUS 
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